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Voor deze editie van Wijknieuws kregen 
we een stuk of twaalf bijdragen en daar 
zijn we erg blij mee!

Zo kregen we een stukje over kara-
te-activiteiten die in het eerste weekend 
gehouden zijn. Er was een ondernemer 
uit onze wijk met wie we een interview 
hadden en Petra Jongman van Bloem&-
Zo stuurde een mail over het adopteren 

van een Zwarte Piet. 

Ook VanHuus kwam met een update, 
evenals Coby Broersen over een biblio-
theek in Bargeres. Henk Olijve staat eind 
december weer in ons winkelcentrum met 
zijn oliebollenkraam en het bestuur van de 
Wijkvereniging heeft ook nieuwtjes! 

Dan was er de Nationale Burendag, die 
jammer genoeg een beetje in het water 

is gevallen door het slechte weer, maar 
toch hebben we daar iets over kunnen 
schrijven. En natuurlijk zijn er de gebrui-
kelijke bijdragen van De Zonnebloem, De 
Bleerinck, Het Brinkenhoes, Holtingerhof 
en een bericht van De Huurdersfederatie 
over een enquête de ze hielden. 

Hartelijke groet,
redactie Wijknieuws Bargeres.

Op zaterdag 15 december organiseert de 
Wijkvereniging Bargeres in het winkelcen-

trum een kerstmarkt. Dit zal plaatsvinden 
tot 16.00 uur.  Wij hebben ongeveer vijf-
tien marktkramen beschikbaar. Mocht u 
een hobby hebben en/of eigen gemaakte 
producten willen verkopen, dan kunt u 
zonder kosten bij ons een marktkraam 
aanvragen. 

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om 
uw overtollige kerstspullen aan te bieden. 

Als u hier gebruik van wilt maken kunt u 
zich opgeven bij ons infopunt aan de Hol-
tingerbrink. Ze zijn te bereiken op het te-
lefoonnummer: 06-34496708.

Samen met u hopen wij er een gezellige 
kerstmarkt van te maken! Graag tot ziens.

Vriendelijke groeten, 
Wijkvereniging Bargeres

Het Infopunt Bargeres, hét punt voor al uw 
vragen, verhuist per medio november naar 
een nieuw onderkomen en de Wijkvereni-
ging Bargeres verhuist mee. Balingerbrink 
243 wordt onze nieuwe uitvalsbasis. Waar? 
Het is het pandje naast bakker Van Veenen. 
Zit u al een hele tijd met die ene vraag? 
Stap na de opening gerust eens binnen 

voor een kop koffi e en een praatje. Onze 
medewerker Greetje zit voor u klaar op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 
tot 14:00 uur. Wij zullen niet altijd direct 
het antwoord hebben, maar gaan met uw 
vraag aan de slag om te zoeken voor een 
passende oplossing. Houd Wijknieuws 
Bargeres in de gaten, want er volgt begin 
2019 nog meer nieuws vanuit het Infopunt 
Bargeres. 

Tot ziens,  Infopunt Bargeres en 
Wijkvereniging Bargeres
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Ik vind het belangrijk dat het Sinterklaas-
feest blijft bestaan. Daarom ondersteun ik 
de Stichting Sinterklaas Emmen. Zij organi-
seren de grote intocht, het Sinterklaashuis 
en ook de wijkintocht van Bargeres. Het 
organiseren van deze activiteiten kost veel 
tijd en geld. Daarom heeft de Stichting be-
dacht dat men een Piet kan adopteren. Het 
is niet zo, dat als je een Piet adopteert, je 
ook een Piet thuis krijgt. Wat krijg je dan 

wel? Een gaaf kaartje van jouw favoriete 
Piet als bedankje, maar ook een kaartje op 
je verjaardag. Hoe leuk is dat! Voor maar 
€12,50 kun je al een Piet adopteren en de 
Stichting steunen. Wat wordt er gedaan 
met het opgebrachte geld? Dat wordt ge-
bruikt voor onderhoud van de kleding, het 
kopen van materialen en pepernoten etc. 
Ik heb in de winkel mooi folders over deze 
actie. Wil je meer informatie of een Piet 

adopteren? Kom dan gezellig langs in de 
winkel. Of ga naar de Facebook-pagina van 
Stichting Sinterklaas Emmen. Ik zou het 
heel fi jn vinden als de wijkbewoners deze 
stichting ook steunen.

‘Door Petra Jongman van Bloem&Zo

Wat gebeurt er met de antwoorden 
van de enquête over betaalbaarheid 
en kwaliteit?
De Huurdersfederatie heeft de afgelopen 
twee weken een digitale enquête verspreid 
om te onderzoeken in hoeverre huurders 
van Lefi er tevreden zijn over de betaal-
baarheid en kwaliteit van hun huurwoning. 
Hierbij kregen wij regelmatig de vraag of 
het wel zin heeft om de vragenlijst in te 
vullen. Het antwoord daarop is volmondig 
JA!

Weten wat er leeft
De Huurdersfederatie is belangenbehar-
tiger van huurders. Als partner in allerlei 
overleggen met woningcorporaties, ge-
meente en politiek, laten we zoveel mo-
gelijk de stem van huurders horen. En 
daarom is het belangrijk te weten hoe u 
naar de kwaliteit van uw woning en de 
huurprijs kijkt.

Terugkoppeling aan Lefi er
De anonieme bevindingen uit de enquêtes 

nemen we mee in gesprekken met Lefi er. 
En dat wordt gedaan op verschillende ma-
nieren. Zo worden de resultaten gebruikt 
in de onderhandelingen. Als huurdersorga-
nisatie hebben we immers advies- en in-
stemmingsrecht op verschillende beleids-
thema’s.

Om een voorbeeld te geven: In het nieu-
we huurbeleid maakt Lefi er een koppe-
ling tussen de huurprijs die u betaalt en 
de kwaliteit van uw woning. Dat is op zich 
goed natuurlijk. Maar de Huurdersfedera-
tie heeft wel nadrukkelijk geadviseerd om 
de grotere (en daardoor vaak duurdere) 
woningen ook betaalbaar te houden. Dit 
heeft ertoe geleid dat de maximale streef-
huur* voor deze woningen is verlaagd.

Overtuigen van actie wanneer dat 
nodig is
Uitkomsten van enquêtes gebruiken we 
natuurlijk ook om de verhuurder te laten 
inzien dat een situatie aangepakt moet 
worden. Bijvoorbeeld wanneer meerde-

re huurders aangeven dat hun woning in 
zeer slechte staat is (denk aan vocht- en 
tochtproblemen). Hoe meer reacties, hoe 
krachtiger het signaal dat we kunnen af-
geven!

Kortom, uw antwoorden dragen zeker bij 
aan een betere kwaliteit van wonen. We 
hopen in het volgende Wijknieuws de re-
sultaten met u te kunnen delen.
Wilt u als huurder ook meedoen aan een 
(digitale) enquête. Of deelnemen aan ons 
huurderspanel? Kijk dan even op onze 
website: www.huurdersfederatie.nl of bel 
naar ons kantoor via 0591-622226 en 
meld u aan.

* De streefhuur is een maximaal percen-
tage van de huur die de woningcorporatie 
hanteert op basis van de maximaal toege-
stane huurprijs. Deze maximaal toegesta-
ne huurprijs voor een sociale huurwoning 
wordt berekend aan de hand van een lan-
delijk puntentellingsysteem (Woonwaar-
derings-stelsel).  

Het karatekamp van 5,6 en 7 oktober jl. 
georganiseerd door Jeroen Severijnse, 4e 
Dan Kyokushinkarate, is een groot succes 
geworden, dankzij de sponsering van o.a. 
Boni Bargeres, Kwalitaria en Restaurant 
het Wapen van Emmen. 
Dankzij deze sponsering was het voor 
mogelijk om het kamp ook fi nancieel aan-
trekkelijk te maken voor mensen met een 
kleine portemonnee. Hierdoor was de op-
komst van ca. negentig personen, jong en 
oud, groot. Aan het kamp hebben ook en-
kele ouders het hele weekend belangeloos 
meegeholpen, mede daardoor is het kamp 
een groot succes geworden. 
Tijdens het kamp namen de deelnemers 
deel aan verschillende onderdelen van 
o.a. een nachttraining in het bos, boot-

camp, breektesten, 
technieken van het 
kyokushin karate 
en examens voor 
de zwarte band.
De maaltijden wa-
ren fantastisch ver-
zorgd, supermarkt 
Boni Bargeres 
trakteerde ons op 
een goed ontbijt, 
Snackbar Kwali-
taria zorgde voor 
een lekkere mid-
dagsnack en restaurant `t Wapen van Em-
men maakte de BBQ op de zaterdagavond 
mogelijk. De deelnemers hebben zich de 
maaltijden goed laten smaken na de zware 

en intensieve trainingen.
Hierbij willen alle deelnemers de sponsors 
nogmaals hartelijk bedanken voor het mo-
gelijk maken voor een geslaagd weekend.

A������� ��� ����

B������ ������ �� H����������������

M���������� ������ ����������

KYOKUSHIN KARATE TRAININGSKAMP 5,6 EN 7 OKTOBER 2018 
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Bij binnenkomst viel ik meteen met mijn 
neus in de boter. Annelies Looijen, vrijwil-
ligerscoördinator van Holtingerhof, bood 
me een patatje met kroket aan, wat ieder-
een voor de lunch kreeg.

Voor Burendag 2018 had Holtingerhof 
‘Heel Bargeres Bakt’ georganiseerd. Annie 
IJken, coördinator facilitair, vertelde dat er 
tien taarten waren aangeleverd. Er waren 
zeven wijkbewoners die een taart hadden 
gebakken en drie bewoners van de Hol-
tingerhof. Er waren in eerste instantie drie 
winnaars, maar er werd nog een vierde 

aan toegevoegd voor een paar kinderen, 
die cupcakes hadden gemaakt. De derde 
prijs, een bakkookboek, werd gewonnen 
door een medewerker van Holtingerhof 
die een fondanttaart had gemaakt. De 
tweede prijs, een mand met bakmateria-
len- en producten, was voor een gluten- 
en lactosevrije pompoentaart. 
Een herfsttaart met een versiering van 
o.a. eikeltjes van fondant die was gemaakt 
door het team van Zorg Aan Huis, voor 
bewoners van de aanleunwoningen van 
Holtingerhof, won de eerste prijs, een 
High Tea. 

Later in de middag was er een optreden 
van Ronny Tober.

Natasja van Dijk

Als ik ’s middags op de fi ets stap en de 
wind trotseer om de burendag in de Hol-
tingerbrink te gaan verslaan, ben ik blij dat 
het droog is. Gelukkig, omdat er maar één 
keer per jaar een dergelijke burendag is 
en het ontzettend jammer zou zijn, als die 
letterlijk in het water zou vallen. Op het 
veldje waar de burendag georganiseerd is, 
staat een groot kleurig springkussen en 
een tent. Er zijn een paar spellen, waaron-
der ringen gooien en een meisje probeert 
iets in een paar blikken te gooien. Wat ik 
zo leuk vond, is dat deze spelletjes door 
de buurtbewoners zelf zijn gemaakt. Later 
zie ik een paar mannen met een enorm 
Vijf op een Rij, spelen. Een paar jongens 
verkopen boekjes en één mevrouw is net 
bezig haar spullen, die ze wilde verkopen, 
weer in te pakken. Ze was er al vanaf tien 
uur, vertelt ze. Een accordeonist speelt ge-
zellige deuntjes. 

Aan een paar tafels in de tent, zit de bewo-
nerscommissie. Zij hebben hard gewerkt 
hebben om er een mooie burendag van te 
maken. Er worden lekkere hapjes op tafel 
gezet en ik kan zien, dat de mensen die 
hier aanwezig zijn, enthousiast zijn. Helaas 
valt, waarschijnlijk door het gure weer, 
het bezoek een beetje tegen. Maar zeg-
gen leden van de bewonerscommissie: ‘De 
mensen die kwamen, vonden het allemaal 

fantastisch. Wellicht is de opkomst volgend 
jaar beter.’ Want, de bewonerscommissie 
is al weer bezig met het plannen van de 

burendag voor volgend jaar, onder andere 
om op de volgende burendag, ook een op-
ruimdag te houden.

Loes Masseree
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Het heeft lang geduurd, maar straks 
is het dan zo ver: er komt binnenkort 
een kleinschalige bibliotheek in Het Brin-
kenhoes. 

Daar kun je dan met je bibliotheekpas 
boeken lenen, reserveren en ophalen. 
Blijf op de hoogte via onze Facebookpagi-
na “bibliotheek Bargeres”. 

Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar 
bibliotheekbargeres@gmail.com 
Theresa Mulder en Coby Broersen

Dit is een rubriek waarin bewoners van 
Bargeres die een eigen onderneming heb-
ben in onze wijk zichzelf voorstellen en 
over hun werkzaamheden vertellen. Deze 
keer: Paulien Woortman, voedingsdeskun-
dige met een eigen praktijk in de Bruntin-
gerbrink.

Hoe ben je ertoe gekomen je eigen be-
drijf te beginnen?
Door mijn eigen ervaring en passie voor 
voeding en gezondheid ben ik geïnteres-
seerd geraakt in wat voor effecten voe-
ding op de gezondheid kan hebben. Dit 
inspireerde mij om het roer om te gooien 
en mijn diploma als voedingsdeskundige 
te behalen. Eerder dit jaar ben ik gestart 
met een eigen praktijk, Praktijk Voeding & 
Welzijn.

Wat kunnen mensen verwachten als ze 
zich bij je melden?
In mijn praktijk behandel ik uiteenlopende 
klachten zoals gewichtsproblemen, ver-
moeidheid en energieafname, burn-out-
klachten en depressie, maar ook maag- en 

darmklachten. Ook voor diabetes type 2, 
bloedsuikerschommelingen en hormona-
le schommelingen kunnen mensen bij mij 
terecht. En ik behandel ook problemen 
met betrekking tot reuma en fi bromyalgie, 
migraine, hoofdpijn en uiteraard voedselal-
lergieën- of intoleranties.

Hoe ziet zo’n behandeling er wat meer 
concreet uit?
Als we na een kennismakingsgesprek be-
sluiten een traject aan te gaan, volgt er een 
intakegesprek. Tijdens het intakegesprek 
wordt jou anamnese doorgesproken, die 
voorafgaand van het intakegesprek is in-
gevuld. Dit is een uitgebreide vragenlijst 
over je medische achtergrond, leefwij-
ze en klachten. Vervolgens wordt er een 
voedingsdagboek bijgehouden met daarin 
beschreven, wat je zoal eet en drinkt, hoe-
veelheid en klachten die je eventueel er-
vaart na de maaltijd. Aan de hand van alle 
informatie stellen we een persoonlijk op 
maat gemaakt behandelplan op met daarin 
adviezen gebaseerd op voeding, beweging 
en ontspanning.

Waar kunnen mensen terecht als ze in-
teresse hebben?
Allereerst geef ik op woensdag 14 novem-
ber van 20.00 uur tot 21.30uur een in-
loopavond in de Brinkenhoes, Mantinger-
brink 140, die is gratis toegankelijk.

Op mijn website www.voedingenwelzijn.
nl kun je al vast meer informatie vinden, 
maar je kan ook persoonlijk contact opne-
men op telefoonnummer 06- 44197859,of
mailen naar paulien@voedingenwelzijn.nl
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Inmiddels is VanHuus ongeveer 15 maan-
den bezig, om het doel oudere, minder 
mobiele inwoners van Emmen-Zuid, uit 
hun isolement te halen, door vervoer aan 
te bieden binnen de wijk, uit te werken. U 
heeft daar al het nodige over kunnen lezen 
in het Wijknieuws. Inmiddels hebben een 
aantal mensen zich aangemeld als chauf-
feur en er is veel enthousiasme, als we 
met een geleende elektrische shuttle door 
Emmen-Zuid rijden. Maar er is meer nodig 
dan enthousiasme. Wij proberen met veel 
betrokkenen te overleggen en in gesprek 
te raken. 

Daarnaast dragen we onze gedachten uit 
tijdens de Maatschappelijke Beursvloer, 
tijdens Emmen Goes Eco en recentelijk, 
tijdens de offi ciële opening van Growing 
Emmen aan de Baander. Deze ‘community 
van ondernemende mensen’ in een fl exi-
ble offi ce omgeving heeft veel denkkracht 
en dus de ideale omgeving om tips te ver-
zamelen. Tijdens de lunchsessie heeft Mar-

cel Ederveen (rechts in beeld) de business 
case van VanHuus voorgelegd.

Er waren twee vragen die wij graag ook aan 
u als lezer van Wijknieuws willen voorleg-
gen: 1. Hoe vinden wij betrokken inwoners 
van Emmen-Zuid, die zich als vrijwilliger 
willen inzetten voor organisatorische en 
bestuurlijke activiteiten? Ze moeten wel 
enige ervaring hebben op dit gebied om zo 
het bestuur te kunnen helpen met verga-
ren van fi nanciële middelen, promotionele 
activiteiten, contacten leggen met betrok-
ken partijen in Emmen-Zuid, enzovoort.
2. Wie kunnen wij benaderen, naast de tra-
ditionele fondsen, voor het verkrijgen van 
fi nanciële middelen? Wie zijn daarin sleu-
telfi guren die ons verder kunnen helpen?
U begrijpt dat wij, drie initiatiefnemers met 
veelal een volledige baan, ons niet volledig 
hierop kunnen richten. We hebben hulp 
nodig om het mogelijk te maken dat we 
aankomende zomer echt met elektrische 
shuttles kunnen gaan rijden.

We kregen bij Growing Emmen wel enige 
bruikbare tips mee, maar we zouden graag 
van u als lezer en betrokken inwoner van 
Emmen-Zuid graag ook tips ontvangen. 
Misschien kent u wel iemand die ons op 
deze twee onderwerpen verder kan hel-
pen. Misschien bent u dat zelf wel. Mail naar 
het onderstaande mailadres (vergeet de ‘1’ 
niet in het adres). U krijgt altijd antwoord. 
Alvast bedankt voor het meedenken.
Want VanHuus is voor Emmen-Zuid en 
van Emmen-Zuid. We houden u op de 
hoogte. Wie wij zijn? Drie inwoners van 
Emmen-Zuid die ouderen uit hun isole-
ment willen halen.
Lia Kaptein, Marten Kooi en Marcel Eder-
veen, geadviseerd door Jaap Bakker.
m.ederveen1@kpnplanet.nl
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Woensdag 7 november om 15:00 optre-
den van Melissa Meewisse
Conservatoriumstudente Melissa Meewis-
se is de winnares van het Drèents Lied-
tiesfestival 2018. Met het liedje “De wind 
van Zuud” won ze de grote fi nale in het 
Atlas Theater in Emmen. 

Gouden Klassieke huiskamerconcerten
Elke laatste zondagmorgen van de maand 
van 10:15 tot 11:45 vindt er in de Kapel 
grenzend aan locatie Holtingerhof een 
klassiek huiskamerconcert plaats. Een con-
cert wordt meestal verzorgd door jonge 
conservatorium geschoolde musici. De 
kerkzaal van de Holtingerhof is een prach-
tige ambiance met een goede akoestiek. 
Elke maand staat in het wijknieuws ver-
meldt welke musici of muzikant voor u 
gaat optreden. Deelname aan een klassiek 
huiskamerconcert is € 5,00 en in de pauze 
krijgt u een kop koffi e/thee met iets lek-
kers aangeboden.

U kunt zich opgeven bij de receptie van 
Holtingerhof ( van maandag t/m vrijdag 
van 08:30 tot 12:30). U bent van harte wel-
kom! Zondag 25 november van 10:15 tot 
11:45 treedt Hannah Schoonebeek (gitaar 
en zang) op.

Workshop stempelen
Dinsdag 27 november vindt de workshop 
stempelen plaats. De workshop staat in 
het teken van kerstkaarten maken en de 
workshop wordt gegeven door Liesbeth 
Fidder. Aanvang: 10:30 uur, centrale hal 
Holtingerhof

Senioren in beweging
U wilt graag meer of beter bewegen, maar 
de stap naar een sportschool is best wel 

groot omdat u misschien gehinderd wordt 
door enkele ongemakken in uw dagelijks 
leven.

Wij van Treant Zorggroep zijn gespecia-
liseerd in de ouder wordende mens met 
de eventuele bijbehorende beperkingen en 
bieden u de mogelijkheid aan om 1 keer 
per week te komen bewegen onder spe-
ciale begeleiding. Of u nu wel of geen be-
perking ondervindt in het dagelijks leven, 
u bent bij ons van harte welkom! Voorko-

men is beter dan genezen!

De gym vindt elke maandagmorgen van 
09:30 tot 10:30 plaats in locatie Holtinger-
hof in de multifunctionele ruimte op de 3e 
verdieping en de kosten zijn € 1,50 per keer. 

U kunt zich aanmelden via onderstaan-
de gegevens: Receptie Holtingerhof (van 
maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30)
Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen. Tel. 
0591- 228443.
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29 30 & 31 
DE ENIGE ECHTE

DECEMBER

HENK’S 
OLIEBOLLENKRAAM 
OP HET PLEINTJE BIJ HET 
WINKELCENTRUM IN BARGERES
(BIJ BLOEM&ZO)

Heeft u nog een paar uurtjes per week 
over voor vrijwilligerswerk?
Dan wil ik graag even met u praten over 
de mogelijkheden hiervoor binnen de 
Bleerinck. Zo kunt u bijvoorbeeld samen 
met één van onze bewoners fi etsen, wan-
delen, of een spelletje doen. Maar u kunt 
ook gezelligheid bieden binnen een huiska-
mer voor 5 bewoners door samen te ont-
bijten, koffi e te drinken, enz. De mogelijk-
heden zijn talrijk! Wat past het best bij u? 
Wij sluiten daar bij aan. Maak een afspraak 
en kom gerust eens langs voor een vrij-
blijvend gesprekje over de mogelijkheden 
voor vrijwilligerswerk binnen de Bleerinck.
Graag mailen naar ihidding@tangenborgh.

nl, of tel: 0591-681666 en vragen naar Ida 
Hidding.

Elke week gratis genieten van een klassiek 
concert? Dit is uw kans!
 
In woonzorglocatie De Bleerinck zijn ver-
schillende verenigingen actief. Eén hiervan 
is de klassieke muziekvereniging Allegro.
De dementerende bewoners van De 
Bleerinck die lid zijn van Allegro worden 
elke dinsdagochtend opgehaald om te 
kunnen genieten van een klein licht klas-
siek concert in de Lindenpoort van De 
Bleerinck. Na het concert worden de 
bewoners weer teruggebracht naar hun 

appartement. Wij zijn op zoek naar vrij-
willigers die willen ondersteunen om Alle-
gro draaiende te houden. De belangrijkste 
taken zijn: de bewoners op halen van en 
weer terug brengen naar hun eigen appar-
tement, koffi e inschenken tijdens het con-
cert en vooral samen met de bewoners 
genieten van de prachtige muziek. De con-
certen vinden plaats op dinsdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00. 
Hebt u belangstelling of wilt u eerst nog 
meer informatie, dan kunt contact opne-
men met vrijwilligerscoördinator Ida Hid-
ding; ihidding@tangenborgh.nl, of bel naar 
0591 681616.
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De oliebollenkraam van Henk staat ook dit jaar op weer op het pleintje in 
Bargeres bij Bloem&Zo. De kraam is open op 29/30 december vanaf 11.00 
uur en op oudejaarsdag vanaf 9.00 uur.

O��������� 



Wij bakken voor u de lekkerste knieper-
tjes of rolletjes volgens grootmoeders re-
cept. Een zakje met 10 kniepertjes of rol-
letjes voor €1.50.

U kunt ze bestellen tot 3 december en 
ophalen op 14 december vanaf 13.00 uur 
Tel.  0591-610201.

Met vriendelijke groet,
Monique de Ruig, Activiteiten Commissie
Mantingerbrink 140 7812 MH Emmen.
0591-855280
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 Helaas moeten we beginnen met 
een minder mooi bericht. Onze voorzitter, 
Jan Remmerswaal, heeft om privé redenen 
zijn functie als voorzitter moeten beëindi-
gen. Heel erg jammer. Jan, hartelijk bedankt 
voor je vele werk voor onze afdeling. 
We wensen je voor de toekomst alle 
goeds toe. 

 Op 9 november a.s. is er weer 
een gezellige middag bij Bentlage in Em-
mercompascuum. De kosten hiervan 
bedragen €15,00 per persoon. Vervoer: 
zoveel mogelijk met eigen vervoer. De 
middag begint om 14.00 uur en de zaal is 
open vanaf 13.15 uur

Meer nieuws is er op dit moment niet te 
melden. Heeft u vragen bel dan gerust met 
Melanie van Dijk, tel. 06-48356082 of Geb 
Bril, tel. 632106.

Het Bestuur Zonnebloem, 
afd. Bargeres / Noordbarge / deel 
Bargermeer.

NIEUWS VAN DE 
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Dat kan zeker. Wij zijn altijd op zoek naar 
de leukste verhalen en mooie verslagen 
van alles wat er in de wijk gebeurd. 

U kunt uw stukjes altijd inzenden naar 
redactie@bargeres.com en wie weet, 
staat uw stukje wel in de volgende editie! 
Vergeet u niet een foto of afbeelding mee 
te sturen? 


